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Rabatter för medlemmar
Järn & Färghandel i Tumba AB
Kundnummer 530 32413 anges vid kassan

Flügger i Solbo (Gäller alla Flüggerbutiker)
Kundnummer 68555 anges vid kassan

Valborg i Uttran

sid 1

Valborg firas även i år på samma plats som tidigare år i Sågviksparken som
ligger vid Utterkalvens strand i korsningen av Vattravägen och Strandvägen.
Även i år har vi redan tillräckliga mängder ris efter utmärkt slyröjning i parken.
Lägg inte dit mer ris. Tisdagen den 28:e april kl. 18.00 bygger vi upp brasan,
kom gärna och hjälp till. Brasans storlek kommer att vara begränsad till en
diameter av 4-6 meter och till en höjd av max 3 meter.
Avspärrningar kommer att sättas upp när brasan anses vara tillräckligt stor.
Respektera dessa avspärrningar.
Det är också tillåtet att elda på egen tomt på Valborgsmässoafton och under
veckorna 16 och 42.
Brasan kommer att släckas efter fyrverkerierna dock senast kl. 23.30.

Hålltider på Valborgsmässoafton torsdagen den 30 april när vi
hälsar våren välkommen till Uttran se nedan:
Klockan

21.00

Scouterna från Peter Mommas scoutkår i Uttran
anländer i fackeltåg och tänder brasan.
Eventuellt blir det vårsång.

21.30

Fyrverkeri vid UTTERKALVENs strand.

Eftersom brasan är i anslutning till Strandvägen uppmanar vi alla vuxna som
befinner sig i området att hålla ett vakande öga över situationen så att olyckor på
vägen undviks. På grönområdet intill får det inte tändas smällare eller öppen eld
av något slag.

Tänk på brandrisken!
Var uppmärksam på trafiken så att bilar kan passera

Välkommen till en trevlig och trivsam afton

Sid 2

Information från årsmötet
Föreningens 98:e årsmöte genomfördes i Broängens kursgård Falkvägen 42 onsdagen den 4
mars.
Årets styrelse fick nedanstående sammansättning:
Styrelsen har följande sammansättning.
Namn
Funktion

Adress

Harald W Thorburn
Karl-Rudolf Pettersson
Jarl Johansson
Cathrin Book
Marita Strand
Kjell Ågren
Ulf Zethelius

Strandvägen 12
Vattravägen 21
Isbergs Backe 6
Uddvägen 8
Malmsjövägen 1
Malmsjövägen 10
Norrbyvretsvägen 9

530 390 73
530 339 82
530 362 18
530 379 21
530 383 89
530 330 53
588 111 88

Suppleanter
Åke Larsson
William Perkola
Kenneth Lidgren

Crusebjörns väg 3
Runers väg 5
Lavretsvägen 33

070 - 302 43 42
530 323 73

Revisorer
Gudrun Jeppesen (sammankallande)
Sören Morberg

Strandvägen 13
Engwallsväg 15

530 391 89
530 315 79

Revisors suppleant
Mikael Tay

Malmsjövägen 11

530 326 17

Valberedning
Bo Hansson
Emilie Andersson

Parkbacken 11
Uddvägen 3

745 35 97
070-940 97 09

Valberedning suppleant
Stig Sandström

Entorpsvägen 9

530 604 77

Ordförande
Hedersordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Hamnkapten
Vice ordförande

Telefonnummer

Årsavgifter 2015
Årsmötet beslutade om oförändrad utdebitering på 125 kronor för medlem utan båtplats och
325 kronor inklusive båtplats.
Inbetalningen av avgiften skall ske under maj månad. I början av maj delar vi ut
inbetalningskort.

Hur blir midsommarfesten?
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Förra året fick vi hjälp av ett antal medlemmar och kunde då genomföra
midsommar som förut. Ett varmt tack till er.
Vi hoppas ni och många andra ställer upp i år också. Då kan vi fortsätta med
blomsterklädd midsommarstång, lövad lastbil, fiskdamm, lotteri etc.
Anmäl ert deltagande senast 25 maj med uppgift om vad ni vill hjälpa till med
och under hur lång tid. Får vi in tillräckligt antal medarbetare genomförs
midsommar som vi traditionellt har gjort. I annat fall måste vi minska på
aktiviteterna.
Anmälan kan skickas in till vår e-postadress info@uttransff.nu eller till
ordföranden på adress Strandvägen 12 eller telefon 08-530 390 73.

Båtplats i Utterkalven
Är det någon som vill avsäga sig eller ställa sig på väntelista så hör av er till vår hamnkapten
Kjell Ågren på telefon 530 330 53 eller e-post agren.uttran@bredband.net.
Det brukar bli en del båtplatser lediga under maj när båtplatsavgiften skall betalas.

Webbplatsen

www.uttransff.nu

Vår webbplats:
har legat i träta en längre tid. Vi hoppas
vår nya webbmaster Ulf Zethelius på telefon 08 – 588 111 88 kan få fart på den.

Uttrans konstrunda
Som vanligt genomförs Uttrans konstrunda sista helgen i augusti – 29 och 30 augusti.
Konstrundan kommer med mer information veckan före.

Uttranloppet
Vi skall även i år genomföra Uttranloppet efter den lyckade premiären förra året.
Reservera redan nu den 12:e september. Mer information kommer senare.

Sid 4

Uttransjön
På årsmötet i Uff bestämdes att en grupp som jobbar med vattenfrågan i
Uttransjön med omgivningar skulle bildas. Uttransjön har flera problem
som övergödning, det växer mycket och vattenståndet är mycket högt
vissa perioder m.fl. frågor.
Kan vi vara med och påverka utvecklingen, vattensituationen på den
kommunala eller privata nivån?
Är du intresserad av vattenfrågan?
Välkommen på "Sonderingsmöte" måndag 4 maj kl. 19. på Uddvägen 10.
Anmäl dig till evaberglind@home.se
Välkomna!
Mvh. Eva Berglind.

Boulespel
Vi är ett trevligt och glatt gäng, om vi får säga det själva, ca 20 personer som
spelar boule på söndagsmorgnarna på bollplanen vid sidan om Sylvanders väg.
Klockan nio på morgonen börjar vi och håller på till bortåt elva.
Vore roligt om flera ville vara med och spela.
Har du aldrig spelat boule tidigare är det inget bekymmer - du lär dej snart.
Vi har klot att låna ut så du kan prova om boule är något för dej.
Ring mej på telefon 08-88 78 68 eller kom till bollplanen klockan nio en
söndagsmorgon när du känner för att prova på den kungliga sporten boule.
Det var ju Prins Bertil som tog med den till Sverige från Frankrike.
Ser fram emot att många ringer mej eller kommer till bollplanen.
Den nya ”boulecoachen, inspiratören, administratören”
Tore Lindqvist

Väl mött på städdagen den lördagen 25 april för att snygga upp vårt
samhälle och Valborg torsdagen den 30 april för att hurra och sjunga in
våren i Uttran.

EN TREVLIG VÅR ÖNSKAR STYRELSEN GENOM
Harald W Thorburn

Våren är här och vi ordnar

Städdag
lördagen
den

2015-04-25
mellan

kl. 10.00 – 12.00
Uttrans Fastighetsägare förening (UFF) ordnar städdag för att ta reda på
allt skräp som samlats utmed våra vägkanter och grönområden under vintern. Vi städar
först utmed våra egna vägar därefter hjälper vi andra på längre vägavsnitt.
Säckar att samla upp skräpet och övrig information kan hämtas hos städkoordinatorn.
Namn och adress till städkoordinatorn se nästa sida.
Efter städningen lämnas säckarna på de av koordinatorn uppgjorda platserna för
senare hämtning. Skräpet delas upp i brännbart för sig och metaller för sig. Ta gärna
också med en kaffekorg för en avkopplande gemenskap i glada grannars sällskap.
Tänk på:

”Det som gömts i snö kommer åter i tö”

Välkomna!

Städkoordinatorer där säckar kan hämtas:
Karl-Rudolf Pettersson
Vattravägen 21
Tel. 08 – 530 33982
Mobil 070 – 744 1117

Harald W Thorburn
Strandvägen 12
Tel. 08 - 530 39073

Ulf Zethelius
Norrbyvretsvägen 9
Tel. 08-588 111 88

